
ПрАТ “Дніпровагонмаш”  
 

Проєктування та виготовлення 

металоконструкцій 



 ПрАТ «Дніпровагонмаш» – одне з 

найбільших машинобудівних підприємств 

України, засноване у 1926 році. 



Досвід 



 Виробничі потужності підприємства дають 

змогу виготовляти продукцію різного рівня 

складності 

 

 ─ від типових до ексклюзивних виробів для 

різноманітних галузей промисловості. 



Ефективність 



Переваги співпраці з ПрАТ «Дніпровагонмаш»: 

—  Проєктування та розробка металоконструкцій у 

найкоротші терміни та у відповідності до 

особливих вимог Замовника; 

—  Потужна проєктно-конструкторська база власних 

розробок та інженерних рішень;  

—   Наявність великого парку новітнього обладнання. 
 



Клієнтоорієнтовність 



 Парк високотехнологічного обладнання дає 

можливість здійснювати на місці: 

 

 ─ лазерне та плазмове різання;  

 ─ гнуття та штампування; 

 ─ фрезерну та токарну обробку; 

 ─ складання та зварювання; 

 ─ дробоструминну обробку;  

 ─ нанесення захисного покриття; 

 ─ вимірювання і контроль якості. 



Можливості 



Ми пропонуємо рішення для: 

 

─ спеціалізованого машинобудування; 

─  виробництва техніки та обладнання для 

агропромислового сектору; 

─  промислового будівництва; 

─  інфраструктури; 

─  транспортно-логістичної системи та ін. 



Відповідальність 



 Номенклатура виробів охоплює:  

─ елементи конструкцій машин (рами, 

    опори, куліси, кузова та ін.); 

─ будівельні металоконструкції; 

─ контейнери різного типу; 

─ причепи та напівпричепи; 

─ елементи конструкцій  вантажних вагонів 

(рами, хребтові балки, кузова та ін.); 

─ бункери-накопичувачі; 

─ різноманітні види ложементів; 

─ обладнання для спорту та відпочинку. 



Надійність 



 Виробництво балок двотаврових і балок 

коробчастого перерізу: 

 

─  двотаврові балки №30...№80; 

─  балки коробчастого перерізу з шириною від 

 120 до 1000мм, висотою від 100 до 650мм; 

─  довжина балок до 27,5 м. 

 



Раціональність 



 Виготовлення металоконструкцій здійснюється: 

 

─  відповідно до технічних завдань та креслень, 

 розроблених на підприємстві; 

─  згідно з конструкторською документацією 

 наданою Замовником; 

─  із дотриманням дійсних стандартів ISO, EN. 

 

 

    



Відповідність 



 Особливості технології: 

 

 —  ми працюємо з конструкційними (вуглецевими), 

 легованими, корозійно- та жаростійкими 

 сталями та сплавами, що відповідають 

 стандартам DIN, W.Nr. (WN), EU, EN, AISI та ін.; 

 

 —  методи зварювання: MIG/MAG (зварювальні 

 напівавтомати KEMPPI, ESAB, Fronius), SAW 

 (універсальні лінія ACOS), ММА; 

 

 ─  виготовлення конструкцій вагою до 25 т; 

 

 ─  контроль якості на кожному етапі виробництва.  



Технології 



─  Система менеджменту якості сертифікована на відповідність вимогам ISО 9001:2015 

Bureau Veritas; 

─  Зварювальне виробництво сертифіковане відповідно до вимог ISO EN 3834 та EN 

15085; 

─  Атестований та сертифікований персонал.  



Якість 
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